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mokytoja Dalia Bajarūnienė 



 Pirmąją Advento žvakę 

uždegę, pasigaminę 

Advento kalendorių, 

įsipareigojome Adventą 

išgyventi prasmingai, 

daryti gerus darbus, 

padėti vargstantiems ir 

stokojantiems, lankyti 

vienišus senelius. 









Piliuonos gimnazijos mokiniai 2019 m. 
Adventą įprasmino, dalyvaudami 
projektinėje veikloje: Kalėdinio 
atviruko konkursas, kurį tradiciškai 
organizavo Vilkaviškio vyskupijos 
Katechetikos ir Parapinės katechezės 
centrai, šiais metais išskirtinis tuo, kad 
konkurse galėjo dalyvauti visų klasių 
mokiniai, pagal amžiaus grupes.  

 





Konkursas skirtas Jėzaus 

gimimo Iškilmei paminėti. 

Konkurso tematika – Jėzaus 

gimimo paslaptis. Konkurso 

tikslai – skatinti visų klasių 

mokinių domėjimąsi 

Įsikūnijimo paslaptimi, 

puoselėti meninę saviraišką, 

kūrybingumą ir suteikti 

galimybę išreikšti savo 

idėjas. Atvirukus dovanoti 

vienišiems, globos namuose 

gyvenantiems žmonėms, 

džiuginant juos Šventų 

Kalėdų proga.  

 





Geriausių darbų fotografijos buvo 

skelbiamos Facebook paskyroje. Nuo 

paskelbimo dienos iki Advento pradžios 

vyko balsavimas už labiausiai patikusius 

atvirukus, paspaudžiant „patinka“. Toks 

balsavimas daugiau atskleidžia 

aktyvumą socialiniuose tinkluose, nei 

kūrybiškumą, deja ne visi vaikai gali šia 

galimybe pasinaudoti, tačiau džiugu tai, 

kad klasėse buvo organizuota paroda bei 

„aklas“ balsavimas, kurio metu 

atsiskleidė mokinių kūrybiškumas, 

kritiškai vertinant ir atrenkant geriausiai 

kriterijus atitinkančius darbus.  





 – pagilinti šv. Kalėdų šventės sampratą užbaigiant 
liturginius 2019-uosius metus.  

 Šių metų akcijos leitmotyvas – „Tikėjimas yra Dievo 
dovana man, kuri leidžia judėti į priekį, kuri padeda 
pastebėti, kad pasaulis yra nuostabus ir Dievo kūrybos 
palytėtas“. 

 kurti, palaikyti ir dovanoti šventiškumą;  puoselėti 
mokinių kūrybiškumą; stiprinti mokinių bendravimo ir 
bendradarbiavimo gebėjimus;  mokyti mokinius dalintis 
kalėdiniu džiaugsmu su kitais;  ugdyti pagarbą ir atjautą 
šalia esantiems ir vienišiems žmonėms. 

   
 





Džiaugiamės mokinių, ypač 

pradinukų susidomėjimu ir aktyviu 

dalyvavimu atvirukų kūrime; 

Projektinę veiklą vainikavo mokinių 

ir mokinių tarybos dalyvavimas 

gerumo akcijoje „Atverkime širdis“ 

Kauno Vaišvydavos senelių globos 

namuose „Senelių rojus“, kuriuose 

mokinių kurti atvirukai, pagaminti 

pyragai pasiekė savo tikslą. Iš 

širdies į širdį-gerumas 

neišdalijamas, kuo daugiau 

atiduodi, tuo daugiau turi, -  jo 

daugėja 

 





 Gruodžio 12 dieną mūsų gimnazijos mokiniai ir mokinių 
taryba dalyvavo gerumo akcijoje “Atverkime širdis” ir vyko 
į senelių namus Vaišvydavoje „Senelių rojus”. Mokiniai 
seneliams pagamino Kalėdinių atvirukų, iškepė pyragą, 
senelius džiugino savo dainomis ir šokiu, sveikino su 
artėjančiomis šventėmis. 

 Senelius, kurie negalėjo ateiti pasiklausyti dainų, 
aplankėme jų kambariuose, pakalbinome, pasiklausėme 
jaunystės prisiminimų, o su viena dainuoti mėgstančia 
močiute net kartu padainavome. Matėsi ir jautėsi, kad mūsų 
apsilankymas seneliams buvo labai malonus, jie nuoširdžiai 
dėkojo už dėmesį, kai kurie net graudinosi. Ko mums 
palinkėjo seneliai? Džiaugtis savo jaunyste, sveikata, būti 
veikliems, nes gyvenimas praeina nepastebimai greitai. 

 Ačiū visiems mokiniams ir mokytojams, kurie prisidėjo prie 
šios akcijos įgyvendinimo. Iš mokinių entuziazmo manome, 
kad tai bus ne paskutinis kartas, kai dalyvaujame panašiose 
akcijose. 
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